Oferta wynajmu pomieszczeń
w Stowarzyszeniu Aktywne Kobiety w Sosnowcu.

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety oferuje do wynajęcia
w pełni wyposażone sale szkoleniowe, seminaryjne oraz
gabinet w lokalu Stowarzyszenia, w Sosnowcu
przy ul. 3 Maja 11 / wejście od podwórka/.

Nasze sale mieszczą się w samym centrum Sosnowca, ok. 200m
od Placu Stulecia, 5 min. od Dworca PKP, w zabytkowej kamienicy.
Lokalizacja gwarantuje doskonały dojazd. To idealne miejsce na profesjonalne
szkolenia, warsztaty, spotkania, rekrutacje, kursy. Pomieszczenia są odnowione,
atrakcyjnie i pomysłowo urządzone. Pomieszczenia należą do organizacji
pozarządowej, zatem panuje tu niezwykle sympatyczna i sprzyjająca współpracy
atmosfera.

Oferta wynajmu:
1) Sala „ŚWIADOMOŚĆ” - z przeznaczeniem na małe biuro, gabinet
psychoterapeuty, doradcy zawodowego, prawnika, specjalistów udzielających
indywidualnych konsultacji/porad klientom. Sala idealna dla małego zespołu /
do 4 osób, 4 biurka/.

Koszt:
20 zł br/godz.
cały dzień (7 godz.) – 120 zł br.
wynajem miesięczny - do negocjacji

2) Sala „PRZESTRZEŃ UMYSŁU” - Sala szkoleniowo-seminaryjna o metrażu
25m², mogąca pomieścić 16 osób.
Sala posiada stały dostęp do Internetu, wyposażona jest w stół konferencyjny,
krzesła, tablicę suchościeralną, flipchart, istnieje możliwość odpłatnego
udostępnienia projektora multimedialnego.
Koszt wynajęcia:
35 zł br/godz. lub 160 zł/dzień (do 7-8 godz.)
dwa dni: 300 zł

3) Sala „SŁONECZNA” - sala szkoleniowo-warsztatowa dla max 22 osób,
o powierzchni 23 m kw., wyposażona w krzesła, ekran, tablicę suchościeralną,
flipchart.
Istnieje możliwość odpłatnego udostępnienia projektora multimedialnego,
dostęp do Internetu.
Koszt wynajęcia:
35 zł/godz lub 160 zł/dzień (do 7-8 godz.),
300,00 zł/dwa dni

Lokal posiada również przestronną, ciepłą kuchnię z jadalnią, przestronny
holl, toalety. Kuchnia jest wyposażona w kubki, talerze, sztućce, lodówkę
i płytę indukcyjną oraz duży stół, umożliwiający uczestnikom komfortowe
zjedzenie dowożonych posiłków lub przygotowanie cateringu.
W holu o pow.15m² mieści się skórzana czerwona kanapa, szafki, wieszaki
stojące na odzież wierzchnią.
Istnieje możliwość odpłatnego powieszenia banera reklamowego na jednym
z balkonów od strony głownej ulicy w Sosnowcu.
Sale dostępne są we wszystkie dni robocze w tygodniu oraz w weekendy.
Istnieje możliwość wystawienia rachunku za wynajem pomieszczeń.
W przypadku wynajmu długoterminowego - stawki podlegają negocjacji.
Jeśli jesteś zainteresowany wynajmem - wypełnij formularz kontaktowy na
naszej stronie.
Całkowity przychód z wynajmu pomieszczeń organizacja przeznacza na
działalność statutową!!!

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:
biuro.akt@gmail.com
sobanska.halina1@gmail.com

